Geachte leden van de Filmkring,
Allereerst de beste wensen voor u en uw dierbaren in het nieuwe jaar, met mooie films dit nieuwe
jaar om te gaan zien.
Afgelopen maand zag u Gouden Palm-winnaar Shoplifters tijdens de Filmkring. De film is
genomineerd voor een Golden Globe en staat inmiddels op de shortlist voor de Oscar voor Beste
Buitenlandse Film! Na deze actuele film, die zich afspeelt in Japan en de bodemlagen van de
maatschappij in beeld brengt, nemen we u mee met Mary Queen of Scots naar de toppen van de
maatschappij in het Frankrijk en Schotland van de 16e eeuw. Saoirse Ronan, die u kent van haar
rollen in Atonement (genomineerd voor een Oscar, Golden Globe en BAFTA Award), Lady Bird
(Golden Globe voor Beste actrice) en On Chesil Beach, speelt de charismatische Schotse koningin
Mary. Ze moet het opnemen tegen Margot Robbie, bekend van haar hoofdrol in I, Tonya
(genomineerd voor Academy Award voor Beste actrice), die de rol van koningin Elizabeth van
Engeland vervult.
Mary Queen of Scots

Mary Stuart wordt op haar zestiende koningin van Frankrijk en is twee jaar later al weduwe. Ze
besluit om niet opnieuw in het huwelijk te treden, maar terug te keren naar haar geboorteland en
daar de troon op te eisen. Schotland valt echter net als Engeland onder de heerschappij van koningin
Elizabeth. De twee jonge koninginnen kijken met zowel angst als fascinatie tegen elkaar op. Ze zijn
rivalen op het gebied van macht, maar ook op het gebied van liefde. Als vrouwelijke staatshoofden in
een mannenwereld moeten ze allebei beslissen of ze een strategisch huwelijk willen sluiten, of
onafhankelijk willen blijven. Mary is vastbesloten meer dan een boegbeeld te zijn voor de Schotten,
door aanspraak te maken op de Engelse troon. Bedrog en samenzweringen in beide hofhoudingen
brengen zowel de Engelse als Schotse troon in gevaar.
Mary Queen of Scots duurt 126 minuten.
De trailer van Mary Queen of Scots kunt u alvast hier bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=az6kAsVNNhs.
André Rieu | Nieuwjaarsconcert 2019, live opgenomen in Sydney, Australië (11 en 13 januari)

De Koning van de Wals zal als nooit tevoren een feestelijk concert presenteren om de start van het
nieuwe jaar te vieren! Vanuit het prachtige Town Hall in Sydney brengt hij met zijn wereldklasse
sopranen en The Platin Tenors een betoverende avond vol muziek, dans en verrassingen. Neem
plaats op de eerste rij en ervaar dit spektakel op het witte doek. Geniet van backstage-toegang,
interviews met André en zijn speciale gasten en muzikale favorieten.
IFFR Previewtour | Capharnaüm (16 januari)

Van 23 januari tot en met 3 februari vindt het International Film Festival in Rotterdam plaats. Deze
editie draait om de emoties die films kunnen losmaken. Op woensdag 16 januari wordt Nadine
Labaki’s film Capharnaüm als voorproefje vertoond: een meeslepend, dynamisch en actueel drama.
In een overvol, vervallen appartement in Beiroet groeit de twaalfjarige Zain op zonder enig
perspectief. Wanneer hij na een crisis het gezin ontvlucht, vindt hij onderdak bij een illegale
Ethiopische die hem aanstelt als oppas voor haar baby. Later daagt hij zijn eigen ouders voor de
rechter. De aanklacht? Dat ze hem ter wereld hebben gebracht. Een energiek en aandoenlijk portret
van het uitdijende precariaat in de Libanese metropool.

The Best of IDFA on Tour (19 januari)

In november vond het International Documentary Festival Amsterdam plaats. Op zaterdag 19
januari vertonen we de hoogtepunten van het festival, bestaand uit prijswinnaars en
festivalfavorieten:
Los Reyes vertelt over twee zwerfhonden, die in het oudste skatepark van de Chileense hoofdstad
Santiago wonen.
Don’t Be a Dick About It volgt de roodharige broers Peter en Matthew en is een ode aan het
Amerikaanse gezinsleven, gekte en vriendschap.
Island of the Hungry Ghosts is een aangrijpende, intieme film over het zwaarbewaakte Australische
detentiecentrum voor illegale immigranten op Christmas Island.
De man die achter de horizon keek onderzoekt hoe zeiler Bas Jan Ader, die veertig jaar geleden van
Amerika naar Engeland wilde varen, midden op zee kon verdwijnen.
Uw Filmkringdata van deze maand

De film Mary Queen of Scots ziet u van 10 januari tot en met 1 februari. De data waarop de Filmkring
de komende tijd plaatsvindt kunt u nog eens bekijken via de volgende link:
https://www.natlab.nl/cms_files/File/DATA%20FILMKRING%202018-2019.pdf.
Contact

Heeft u opmerkingen, vragen over het programma of administratieve abonnementsvragen, neem
dan contact op met Maryam Anema of mail via secretariaat@natlab.nl.
We hopen dat u weer geniet van deze filmmaand!

